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Exp. 072/05 IPPC SPCIC/CPLL

Resolució de 23 de setembre de 2013, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, per
la qual s’extingeix l’autorització ambiental integrada atorgada a Victoriano Collado Viana,
per a una explotació porcina d’engreix ubicada en la parcel·la 575 del polígon 4 de Las
Cuevas de Utiel (València), amb NIMA 4600012331, i donar de baixa l’esmentada
instal·lació del Registre d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana.

Vist l’expedient de referència incoat a instàncies del Sr. Victoriano Collado Viana, amb
NIF 73534473-T i domicili als efectes de notificació en la plaça del País Valencià, 7 de Las
Cuevas de Utiel (València), s’emet la present resolució de conformitat amb els següents,
Antecedents de fet
Primer. Amb data 27 de febrer de 2007, la Direcció General de Qualitat Ambiental atorga a
Victoriano Collado Viana l’autorització ambiental integrada una explotació porcina d’engreix,
situada en la parcel·la 575 del polígon 4 de Las Cuevas de Utiel (València), quedant inscrita en
el Registre d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número 062-07/AAI/CV i NIMA
4600012331.
Segon. Amb data 29 de juliol de 2010, es recorda al titular de la instal·lació que l’autorització
ambiental integrada està condicionada a la visita de comprovació i a l’obtenció de l’informe
favorable corresponent al compliment dels requisits establits en l’esmentada autorització, i se li
requereix perquè present informe i certificat emés per una entitat col·laboradora acreditada per
al control integrat de la contaminació de les incloses en el Decret 229/2004, així com
certificació, emesa per tècnic competent i visada pel col·legi professional corresponent, en què
s’acredite que les instal·lacions i l’activitat s’ajusten al projecte presentat i autoritzat.
Tercer. Amb data 24 d’agost de 2011, es torna a requerir a l’interessat la presentació de la
documentació esmentada en el paràgraf anterior.
Quart. Amb data 8 de març de 2012, es requereix novament al titular la documentació pendent
de presentar, i se li comunica que en compliment del Decret llei 2/2012, de 13 de gener, del
Consell, haurà, així mateix, de presentar declaració responsable en què el titular de l’activitat
manifestarà el seu compromís de respectar les condicions de funcionament que hagen sigut
imposades en l’autorització ambiental integrada mentre dure l’exercici de l’activitat.
Cinqué. Amb data 21 de novembre de 2012, es torna a requerir la presentació de tota la
documentació esmentada anteriorment.
Sisé. Fins ara, no s’ha presentat cap comunicació per part de l’interessat, ni s’ha presentat la
documentació requerida per a complir el contingut de l’autorització ambiental integrada.
Seté. Amb data 17 de juny de 2013, es remet a l’interessat l’inici del tràmit d’audiència previ a
la resolució per la qual s’extingeix l’autorització ambiental integrada concedida, perquè en el
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termini de deu dies hàbils puga al·legar i presentar els documents i justificacions que estime
pertinents. El dit ofici va ser notificat a l’interessat amb data 15 de juliol de 2013, sense haverse rebut contestació fins ara.
Als anteriors fets s’apliquen els següents,
Fonaments de dret
Primer. A la Comunitat Valenciana l’òrgan competent per a atorgar l’autorització ambiental
integrada és la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, d’acord amb l’article 3.h
de la Llei 16/2002 i el Decret 19/2012, de 7 de desembre de 2012, del president de la
Generalitat, pel que determina les Conselleries en què s’organitza l’Administració de la
Generalitat.
D’altra banda, de conformitat amb l’article 17 del Decret 85/2013, de 28 de juny, del
Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient, correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental, exercir les
competències en matèria d’intervenció administrativa ambiental.
Segon. Segons l’article 60.2 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i
qualitat ambiental, les autoritzacions ambientals integrades seran extingides, amb audiència
prèvia del titular, quan s’incomplisquen les condicions a què estigueren subordinades, quan
desapareguen les circumstàncies que van motivar el seu atorgament o sobrevinguen altres
que, si hagueren existit en aquell moment, haurien justificat la denegació.
Vist tot això, a proposta del Servei de Protecció i Control Integrat de la Contaminació,
amb el vistiplau de la subdirectora general de Qualitat Ambiental, fent ús de les atribucions que
tinc,
Resolc
Procedir a l’extinció de l’autorització ambiental integrada atorgada el 27 de febrer de
2007 al Sr. Victoriano Collado Viana per a una explotació porcina d’engreix, situada en la
parcel·la 575 del polígon 4 de Las Cuevas de Utiel (València), i donar de baixa l’esmentada
instal·lació amb número 062-07/AAI/CV del Registre d’Instal·lacions de la Comunitat
Valenciana, declarant la seua ineficàcia.
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà presentar
recurs d’alçada davant de la Secretaria Autonòmica de Territori, Medi Ambient i Paisatge, de la
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient en el termini d’un mes des de l’endemà
de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposa els articles 114 i 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
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València, 23 de setembre de 2013.- Vicente Tejedo Tormo.- DIRECTOR GENERAL DE
QUALITAT AMBIENTAL

